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LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO 

puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka 
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www.avi.fi/lansi  PL 200, 65101 Vaasa 

ASIA  Ruoppausajankohdan pidentäminen asiassa ruoppaus laiturin ja vene-

sataman perustamiseksi Novellonkujalle, sekä vedenvirtauskanavan 

ruoppaus Hemgrung/Korkeasaari sekä Hiekkasärkän uimarannan ruop-  

  paus, Kristiinankaupunki  

 

HAKIJA  Kristiinankaupungin kaupunki Yhdyskuntarakenne  

 

 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

 

  Kristiinankaupungin kaupungin Yhdyskuntarakenne on 3.3.2021 alue-

hallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämäs-

sään hakemuksessa pyytänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras-

ton 10.1.2020 antaman päätöksen nro 3/2020 ruoppausajankohdan pi-

dentämistä. Päätös koskee laiturin ja venesataman perustamista Novel-

lonkujalle, sekä vedenvirtauskanavan ruoppaamista Hem-

grung/Korkeasaari sekä Hiekkasärkän uimarannan ruoppaamista, Kris-

tiinankaupunki. 

 

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  

 

Vesilain 1 luvun 7 §:n 1 momentti 

 

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun mukaisesti 18.3.2021 sähköpos-

titse pyytänyt hakijaa toimittamaan hakemuksen lupamääräyksen muut-

tamiseksi sekä uudelleen 23.3.2021 sähköpostitse pyytänyt hakijaa toi-

mittamaan hakemuksen, jossa arvioidaan riittävästi lupamääräyksen 

muuttamisen vaikutukset.  

 

Hakija on 23.3.2021 kirjallisesti ilmoittanut peruuttavansa hakemuksen. 
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LÄNSI JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU  

 

Aluehallintovirasto jättää asian käsittelyn sillensä, koska hakija on kirjal-

lisesti ilmoittanut peruuttavansa hakemuksen.  

 

KÄSITTELYMAKSU 

 

60 euroa  

 

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palve-

lukeskuksesta.  

 

Maksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista annetun valtioneu-

voston asetuksen (1120/2020) mukaisesti. Asetuksen 4 § 2 momentin 

mukaan peruutetusta hakemuksesta peritään maksu, jonka suuruus 

vastaa tehtyä työmäärää. Asian käsittelyyn on kulunut 1 h. Maksun suu-

ruus on näin ollen 1 x 60 €/h. 

 

 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

Päätös Hakija 

 

Päätös tiedoksi 

Kristiinankaupungin kaupunki 

Kristiinankaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja 

luonnonvarat -vastuualue 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousvi-

ranomainen  

Suomen ympäristökeskus  

 

Ilmoitus päätöksestä 

 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulu-

tuksen ja päätöksen Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa 

(https://ylupa.avi.fi). 

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Kristiinankaupungin kaupungin 

verkkosivuilla.  

 

 

MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta vain siltä osin kuin se koskee maksua.  

 

Liite  Valitusosoitus 

 

 

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Arto Paananen. Asian on esitellyt 

ympäristöylitarkastaja Merja Mäensivu.  

  

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymi-

sestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 
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VALITUSOSOITUS        

 

Päätöksestä perittävään käsittelymaksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä 
sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 

Valitusoikeus on maksuvelvollisella.  

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-
laissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen 
tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erik-
seen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.  

Toimi näin  

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen 
valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy 14.5.2021. 

Valitusaika määräytyy seuraavasti: 

− Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun 
aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan. 

− Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

− Kun määräaikaa lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.  

− Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannus-
aatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Ilmoita valituksessa  

− valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. 
Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot. 

− laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelin-
numero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite 

− sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lä-
hettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille 
on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty pro-
sessiosoitteeksi.  

− päätös, johon haetaan muutosta  

− päätöksen kohta, johon haetaan muutosta  

− mitä muutoksia päätökseen vaaditaan 

− perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

− mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 
 
Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon ai-
kana.  

 
Valituksen liitteet 

− aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 

− asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintoviras-
toon) 

− valtakirja 
 

o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja  − ellei hän ole asianajaja, jul-
kinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista 
oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).  
 

o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköi-
nen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse 
esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos 
asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa. 
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Lähetä valitus hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat: 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite) 
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite) 

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

puhelinvaihde: 029 56 42 611 
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma−pe kello 8.00−16.15) 
telekopio (fax): 029 56 42 760 

 

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, tele-
kopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan 
kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.  

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.  

Valituksen voi tehdä myös myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
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